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WIARA – POZYTYWNA MOC

W tym liście specjalnym czuję się prowadzonym, by wydrukować pewne Pisma wiary, aby budować pozytywną siłę w twoim 
sercu i by zachęcić cię do głębszych i  większych rzeczy! Czasami jest to proces w cudownym uzdrowieniu lub odpowiedź na  
modlitwę. Lecz w większości przypadków, możemy natychmiast otrzymać odpowiedzi, zwłaszcza tam, gdzie zaangażowane jest 
silne  namaszczenie!  –  Łukasz 13:13,  „Jezus dotknął  kobietę  i  natychmiast  wyprostowała się !”  .  .  .  W Mat.  8:3,  „Jezus  
wyciągnął rękę i natychmiast został oczyszczony z trądu!” . . . Pan napominał nas mówiąc, „dzieła, które Ja czynię, wy  
będziecie  czynić!”  (Jan  14:12,  przeczytaj  wersety  7-9) .  .  .  „Prawo  otrzymywania  jest  pozytywne  i  pewne!”  –  Ponownie 
powiedział Jezus, „Ponieważ każdy, kto prosi, otrzyma, a ten, kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą”. (Mat. 7:8) To oznacza  
akcję, determinację, trwałą wiarę i w twojej duszy wierzysz, że z pewnością masz to, o co prosiłeś! – Trzymając się tego, potem,  
jest to przejawione! – Widzisz, masz odpowiedź przez cały czas w sobie, lecz musisz wprowadzić ją „w rzeczywistość” przez wiarę 
(Heb. Rozdz. 11) . . . „To oznacza, że jest związana z tobą niewidzialna moc, która jest w stanie pokonać każdy problem i sytuację,  
która przewiduje każdą potrzebę i spełnia cokolwiek mogło być wymagane! – Moc tak silna, że może ona przenieść góry jeżeli jest  
to konieczne, albo jakąś przeszkodę w postaci choroby lub próby, która staje na twojej drodze!’ (Finanse, rodzina, itd.)

„W rzeczywistości  wiara może być tak silna,  że mogłaby zmieniać żywioły.  –  Jezus powiedział,  wiara wyrwie drzewo z 
korzeniami i  posadzi je w morzu! (Łukasz 17:6) Powiedział On,  że ma ono być wam posłuszne!  Wiemy, że drzewa są 
symbolami ludzi, więc to także należy wziąć pod uwagę. Wszystkie choroby, które mają korzenie, jak rak, nowotwory, itd. – A przez 
słowo wiary mogą one być wyrzucone jak korzenie! – To także oznacza dokładnie to co mówi; jeżeli na twojej drodze znajdzie się  
drzewo, Bóg usunie je przez wiarę!”

Miejcie wiarę w Boga, „ktokolwiek wierzy, będzie miał to, cokolwiek powie!” – Zauważ w tym, On nie powiedział módl się. On  
rzekł, „powiedz” do tej góry – używając nakazującej wiary! (Marek 11:22-23) – Jezus mówi, Kto „powie” do „tej góry” usuń i 
rzuć się w morze; i „nie” będzie wątpił w swoim sercu, lecz wierzy, że rzeczy, które „wypowiedział” spełnią się; otrzyma 
on „wszystko, o cokolwiek poprosi!” - Jak zauważysz w tym przykładzie, nie musisz tylko wierzyć w to, co mówi Bóg, ale także 
wierz, w to co „ty mówisz” i nakazujesz! – To oznacza, że wyeliminuje On wszelkie okoliczności czy jakikolwiek problem, choroby,  
itd. Jezus uczył wiary, lecz w tym samym czasie było potrójne objawienie do tego, co wydarzy się w przyszłości! – Czytaj poniżej.

Kiedy Jezus  dał  tą  wypowiedź,  stał  na  Górze  Oliwnej.  Według  biblijnego  proroctwa  ta  góra  zmieni  swoje  położenie!  .  .  .  
Ponieważ „po pobraniu” kiedy powróci, położy swoją nogę na tej Górze Oliwnej! (Zach. 14:4) – Góra rozstąpi się w połowie w 
kierunku wschodnim ku zachodowi . . . I utworzy olbrzymią dolinę; połowa góry przesunie się na północ, a druga połowa na 
południe. Wtedy to „żywe wody” wypłyną z Jeruzalem w dół tej doliny w kierunku morza wschodniego, a druga połowa w 
kierunku morza zachodniego! (Werset 8) . . . „To oznacza w kierunku Morza Śródziemnego oraz w kierunku Morza Martwego! – 
Widzimy, że posadzi On pewne drzewa wokół mórz, tak, jak powiedział o tym powyżej! .  . . Ponieważ żywe woda ponownie w nich 
popłynie! A Morze Martwe zostanie także wyleczone! . . . Werset 5 wspomina o trzęsieniu ziemi . . . Także Księga Apokalipsy mówi 
o wielkim trzęsieniu, które pojawi się w czasie, gdy Jezus postawi swoją stopę na Górze Oliwnej!” . .  . „W pobliżu tego miejsca 
przeklął  On  drzewo  figowe!  (Marek  11:14)  –  Symboliczne  do  ‘fałszywych  Żydów’  i  antychrysta,  którego  będą  czcili!”  –  
„Najwyraźniej blisko tego miejsca znajdzie się Żydowska Świątynia, w Jeruzalem lub w jego pobliżu! . . . Ponieważ trzęsienie ziemi 
ją zniszczy, a woda będzie oczyszczać ten teren. „Jest tutaj bardzo ważne Pismo dotyczące tego miejsca! (Dan. 11:45) – „A on  
(antychryst) rozbije namioty swego pałacu między morzami na górze świętej wspaniałości; lecz dojdzie on do swojego końca i  
nikt mu nie pomoże”. . . . „Tu jest kolejny punkt. Było to na ‘Górze Oliwnej’, gdzie uczniowie widzieli odchodzącego Jezusa, to 
mówi, że powróci On ponownie na Górę Oliwną! (Dzieje 1:10-12) – Jego chwalebna góra! – I podczas tego czasu objawił 
On, że będzie Jeden Pan na ziemi i jedno będzie Jego imię!” (Zach. 14:9) – „Pan Jezus uczył wiary, wiemy, że wiara usuwa zło i 
jest  otrzymaniem dobrych rzeczy!  –  Także przez usunięcie  zła  i  wyczyszczenie  tego terenu,  najwyraźniej  zrobi  to  drogę dla  
Milenijnej Świątyni Izraela, namaszczonej przez Pana, Najwyższego! – Jak widzimy, Pan objawi potrójne tajemnice tym, którzy  
mają wiarę w Jego słowa!”

Jest  tu  o  wiele  więcej  zachęcających  Pism!  .  .  .  „Uwierz,  w swoim sercu,  że  otrzymasz,  a  będziesz  to  mieć!”  (Marek 
11:24) .  .  .  „Uwierz i  zobacz chwałę Boga!” (Jan 11:40) – „Mogę tu dodać,  że ci,  którzy są wierzący zobaczyli  to właśnie na  
chwalebnych zdjęciach!” . . . „Jezus obiecuje ci panowanie nad Szatanem. On daje ci siłę nad całą mocą wroga!” (Łukasz 10:18-
19) . . . Jezus także powiedział, „proś o cokolwiek w Moim imieniu, a uczynię to!” . . . „Nawet mała wiara porusza Go! – On 
nawet będzie stwarzał dla ciebie. Pamiętasz kobietę, dla której Eliasz stworzył oliwę i posiłek? – Bóg uczyni sposób na twoje  
codzienne potrzeby; w ten lub inny sposób działa On dla ciebie i nigdy nie zawiedzie, ani cię nie opuści! . . . Więc znowu i znowu  
widzimy, że Bóg odpowiada na modlitwy, na każdą ukrytą potrzebę, czy jest to uwolnienie od choroby, boskie przewodnictwo, czy  
cud dostarczenia. On jest zdecydowanie gotowy, by tobie odpowiedzieć! – Ci którzy często czytają ten list specjalny, z pewnością  
zostaną pobłogosławieni!”

W Boskiej obfitej miłości,
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